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Hej! 
 
Det finns en del intressanta beloppsgränser som det alltid är bra att ha koll på. Så 
här ser de ut år 2018. 
   
 
Maximal sjukpenning vid 341.250 kr 

 
För att få högsta möjliga sjukpenning från Försäkringskassan måste du ta ut en lön 
på 341.250 kr om året före skatt. Det motsvarar 28.437 kr i månaden. 
 
Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så är det vinsten 
efter avdrag för egenavgifter som räknas. 
  
Inkomsten som Försäkringskassan beräknar din sjukpenning på kallas 
sjukpenninggrundande inkomst eller SGI. 
   
 
Karensdagar 

 
Om du har valt fler karensdagar för att få lägre egenavgifter så gäller bara 
sänkningen på inkomster upp till 341.250 kr. På inkomster därutöver måste du 
betala fulla egenavgifter. 
 
Att välja fler karensdagar har hittills varit en usel affär. Siffrorna för 2018 är inte 
klara ännu. Så vi återkommer i ärendet. 
 
   
Maximal föräldrapenning vid 455.000 kr 

 
Föräldrapenningen räknas på inkomster upp till 455.000 kr om året. Det motsvarar 
37.916 kr i månaden. 
 
   
Maximal pension vid 504.375 kr 

 
För att du ska få full avsättning till den statliga pensionen måste du ha en inkomst 
på 504.375 kr om året. Det motsvarar 42.031 kr i månaden. 
   
Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så är det vinsten 
efter avdrag för egenavgifter som räknas. 
   
Kallas pensionsgrundande inkomst eller PGI. 
   
 
Statlig skatt 20 procent vid 468.700 kr 

 
På inkomster upp till 468.700 kr om året betalar du bara kommunalskatt. På 
inkomster därutöver betalar du dessutom en statlig skatt. 
 
Gränsen 468.700 kr kallas Brytpunkt 1. 
 
Och motsvarar 39.058 kr i månaden 
 
Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så är det vinsten 
efter avdrag för egenavgifter som räknas. 



 
Den statliga skatten är 20 procent upp till 675.700 kr. Därefter blir den 

högre. 

   
Statlig skatt 25 procent vid 675.700 kr 
 
På inkomster över 675.700 kr om året betalar du förutom kommunalskatt också en 
statlig skatt på 25 procent. 
 
Gränsen 675.700 kr kallas Brytpunkt 2 
 
Och motsvarar 56.308 kr i månaden. 
 
Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag så är det vinsten 
efter avdrag för egenavgifter som räknas. 
   
 
Traktamente Sverige 

 
Traktamentet för resor i Sverige är från och med 2018 höjt till 230 kr per dygn. 
 
 
Utlandstraktamenten 

 
Alla utlandstraktamenten för 2018 hittar du här: 
 
Utlandstraktamenten 2018 
<https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/traktamente/utlandstraktamente.html>  
 
  
Schablonbelopp skattebillig utdelning 169.125 kr 

 
Om du äger alla aktierna i ditt aktiebolag kan du under vissa förutsättningar ta ut 
169.125 kr i aktieutdelning till 20 procent i skatt under 2018. 
 
   
Mer än schablonbelopp i utdelning under 2018. Du måste ta ut minst 388.422 kr i 
lön under 2017. 
 
För att kunnat ta ut mer än schablonbeloppet i lågt beskattad utdelning, så måste 
du som ensam ägare till bolaget ta ut minst 388.422 kr i årsinkomst under år 2017. 
 
Det motsvarar 32.368 kr i månaden. Och kallas för spärrlönen. 
 
 
 

 

 

 


